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Beasiswa 
ERASMUS MUNDUS dari UNI EROPA 

APA itu Beasiswa Erasmus Mundus?  
Beasiswa Erasmus Mundus adalah bantuan hibah dari Uni Eropa yang bertujuan untuk mendorong 
dan membuka kesempatan kepada mahasiswa lulusan S1 dan S2 dari negara-negara ketiga untuk 
mengikuti program Erasmus Mundus untuk tingkat S-2 (1-2 tahun) dan S-3 (3 tahun) di Eropa .  
Tersedia pula dana untuk para dosen guna melaksanakan tugas mengajar atau penelitian dan 
kegiatan ilmiah di lembaga-lembaga yang turut serta dalam pogram S-2 Erasmus Mundus (Erasmus 
Mundus Masters Course - EMMC) untuk kurun waktu maksimum tiga bulan. 

SIAPA yang dapat turut serta? 

Mahasiswa Kategori A 
 Warga asal negara-negara ketiga;  
 Tidak terdaftar sebagai penduduk di 

Negara Anggota UE manapun; 
 Belum pernah melakukan kegiatan 

utamanya (kuliah, bekerja, dan lain-
lain) di Negara Anggota UE manapun 
selama lebih dari 12 bulan dalam 
lima tahun terakhir; 

 Telah menyelesaikan pendidikan 
tingkat S1; 

 Telah diterima atau telah terdaftar 
pada salah satu EMMC. 

Kategori B 
 Warga negara Eropa 
 Warga asal negara-negara ketiga 

yang tidak memenuhi persyaratan 
mahasiswa sesuai Kategori A; 

 Telah menyelesaikan pendidikan 
tingkat S1.  

 Telah diterima atau telah terdaftar 
pada salah satu EMMC. 

Dosen  Warga asal negara-negara ketiga dan terdaftar di lembaga pendidikan tinggi di 
negara ketiga manapun 

 Bukan terdaftar sebagai penduduk di Negara Anggota Uni Eropa manapun; 
 Dosen yang terdaftar di lembaga pendidikan tinggi Eropa; 
 Memiliki pengalaman akademik dan/atau profesional yang sangat baik; 
 Diterima oleh program EMMC berdasarkan ketentuan seleksi dosen 

 
APA yang dimaksud dengan “warga asal negara ketiga” (third-country national)? 
“Warga asal negara ketiga” adalah warga negara yang berasal dari semua negara selain dari: 
 28 Negara Anggota Uni Eropa (Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Jerman, Estonia, 

Irlandia, Yunani, Spanyol, Perancis, Italia, Siprus, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Hongaria, Malta, 
Belanda, Austria, Polandia, Portugal, Rumania, Slovenia, Slowakia, Finlandia, Swedia, Inggris dan 
Kroasia); 

 Negara-negara EEA-EFTA (Islandia, Liechtenstein dan Norwegia); 
 Turki, negara-negara Balkan barat (Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo berdasarkan Resolusi DK 

PBB 1244/99, Republik Makedonia Bekas Yugoslavia, Montenegro dan Serbia) atau Swiss. 

APA yang dimaksud dengan Program Magister Erasmus Mundus (EMMC)?  
 EMMC merupakan program-program studi yang terpadu pada tingkat S2 yang ditawarkan oleh 

Konsorsium Magister Erasmus Mundus; 
 Mahasiswa akan menjalani masa kuliah di sekurang-kurangnya dua lembaga pendidikan yang ikut 

serta dalam program ini yang terletak di negara Eropa yang berbeda.  
 EMMC akan menghasilkan pemberian gelar kesarjanaan ganda atau bersama; 
 Sebuah EMMC terdiri atas 60 sampai dengan 120 kredit European Credit Transfer System (ECTS) 

pada tingkat S2, sehingga memerlukan jangka waktu pendidikan selama satu atau dua tahun 
akademik; 

 EMMC mencakup berbagai macam disiplin ilmu: ilmu pertanian dan kehutanan, ilmu bisnis dan 
manajemen, ilmu komunikasi dan informasi, pendidikan dan pengajaran, teknik dan teknologi, 
humaniora, hukum, dll. 
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APA yang dimaksud dengan Konsorsium Magister Erasmus Mundus? 
Konsorsium Magister Mundus Masters adalah suatu kelompok yang terdiri atas sekurang-kurangnya 
tiga lembaga pendidikan tinggi dari tiga negara Eropa yang berbeda yang telah dipilih oleh Komisi 
Eropa  untuk melaksanakan EMMC. 
 
BERAPA nilai bantuan Beasiswa ini? 

Mahasiswa Kategori A 
€ 24.000 per mahasiswa untuk program 
pendidikan satu tahun 
€ 48.000 per mahasiswa untuk program 
pendidikan dua tahun 

Kategori B 
€ 10.000 per mahasiswa untuk program 
pendidikan satu tahun 
€ 23.000 per mahasiswa untuk program 
pendidikan dua tahun 

Dosen € 14.800 per dosen untuk periode tiga bulan 

 
BAGAIMANA cara mengajukan permohonan? 
Pengajuan aplikasi untuk mengikuti EMMC dan mendapatkan Beasiswa Erasmus Mundus harus 
disampaikan langsung ke Konsorsium Magister Erasmus Mundus yang menawarkan program yang 
diminati. Surat permohonan tidak dapat diajukan ke Komisi Eropa.  
Persyaratan khusus dan kriteria penerimaan (misalnya: hasil studi, kemampuan bahasa, dll) 
ditentukan oleh masing-masing Konsorsium. Persyaratan yang ditentukan antara satu konsorsium 
dengan konsorsium lainnya dapat saja berbeda. 
 
KAPAN batas waktu pengajuan permohonan? 
Periode pengajuan aplikasi biasanya mulai dibuka pada bulan September atau Oktober. 

PANDUAN RINGKAS untuk mendaftar pada EMMC dan Beasiswa Erasmus Mundus: 
1) Akses http://bit.ly/EM-emmc untuk melihat daftar EMMC yang tersedia saat ini; 
2) Pilih EMMC yang diminati (maksimum 3). 

 
BAGAIMANA proses seleksi dilaksanakan? 

Konsorsium Magister Erasmus Mundus akan menyeleksi mahasiswa dan dosen 
yang mengajukan permohonan berdasarkan atas Daftar Riwayat Hidup, prestasi studi dan akademik, 

motivasi, rekomendasi, kemampuan bahasa, dll. 

 

Konsorsium mengusulkan daftar pemohon yang lulus seleksi ke 
Kantor Pusat Komisi Eropa di Brussels untuk mendapatkan persetujuan terakhir  

(di akhir bulan Februari) 

 

Komisi Eropa memberikan persetujuan atas seleksi tersebut dan mengalokasikan hibah  
(di akhir bulan Maret) 

 

Konsorsium akan menyampaikan kepada para pemohon diterima atau tidaknya mereka dalam EMMC 
dan diberi atau tidaknya beasiswa (bulan Mei/Juni) 

 
BAGAIMANA memperoleh informasi tambahan? 
(FAQ) yang terdapat pada situs berikut ini: http://bit.ly/EM-faq 
Email: delegation-indonesia-erasmus-mundus@eeas.europa.eu 
Alumni Erasmus Mundus melalui: http://emundus.wordpress.com dan http://indoem.info  
Pertanyaan dapat diajukan ke para alumni melalui tanyatanyaem@gmail.com 
 

Beasiswa S3 Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Doctorate/ EMJD) 
DaftarEMJD dapat diakses di: http://bit.ly/EM-emjd 
Beasiswa Marie Curie untuk S3: http://bit.ly/MCF-programme  
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